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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 4 (247) APRĪLIS 2015. G.

AGRI  LĒCA  SAULĪTE  LIELDIENAS  RĪTĀ...

6. aprīlī, kad Ļaudonā atzīmējām Pavasara saulgriežus, brīžiem prātā neviļus iešāvās doma - vai tiešām tie ir pavasara svētki? 
Saulīte bija ērti ieritinājusies mākoņos, un no gaisa krita retas, vēsas sniegpārslas, kas, šķiet, bija apmaldījušās gadalaiku 
virpulī. 

Šoreiz Lieldienas mums iešūpot palīdzēja folkloras kopa „Vērtumnieki”. Varbūt kādam tas izklausīsies neticami… Taču pēc 
„Vērtumnieku” dziedātajām Saules dziesmām mākoņu gubās pavērās plaisa un pa to izspraucās spoži saules stari.

Pasākuma laikā ne tikai iešūpojām Lieldienas, bet arī noskaidrojām stiprāko Ļaudonas olu, kas gan šoreiz pie mums bija 
atbraukusi no netālās Bērzaunes. Noskaidrojām arī veiklāko Ļaudonas puisi, kam sava izveicība bija jāpierāda, metot olu 
pāri šūpolēm un otrā šūpoļu pusē to noķerot. Tika pārbaudīta arī  ļaudoniešu un Ļaudonas viesu atjautība, rodot atbildes uz 
tradicionālām un ne tik tradicionālām mīklām.

Erudītāko mīklu minētāju diemžēl noskaidrot neizdevās, taču kādai izdarīgai dāmai izdevās uzminēt kāda kunga vēlmi un 
tai pretim tika dots solījums, ka tā saņems pusi Cesvaines pils. Un tas viss apmaiņā pret tik ļoti neiztrūkstošo sāli, bez kura 
Lieldienās olas nav ēdamas, jo jūs jau zināt, ka tas, kas Lieldienās olu ēd bez sāls, visu nākamo gadu melo...

Kristapa Šķēla teksts un foto

Nu ko! Vēl viens šī gada mēnesis aizritējis, atnesot 
mums gan siltus saules starus, gan brāzmainus vējus, gan 
aukstas lietus šaltis.

Noteikti daudzi jau uzķērās uz mānīgajiem pavasara 
jociņiem un, siltās saulītes vilināti, sāka savus dārza 
darbus. Bet te kā kāds nebēdnis, to visu pārtraukdams, 
sauca: „Ne tik strauji!” Mānīgais pavasar’s ļāvās jokoties 
ne pa jokam. 

Aprīļa sākumā atzīmējām pavasara saulgriežus, ko 
svin par godu pavasara un saules atnākšanai. Tiesa gan, 

brīžiem šajā dienā sajutāmies tā, it kā svinētu ziemas un 
sniega atnākšanu. 

Līdz ar pavasara atnākšanu pārskatām arī savus pa 
ziemu noputējušos plauktiņus un aizmēžam visu lieko. 

8. maijā kopīgiem spēkiem ķersimies klāt pie topošā 
parka (pagasta estrādes vietas) sakopšanas, lai nākotnē 
ar padarīta darba un gandarījuma sajūtu dotos saules 
piepildītās pastaigās pa mūsu Ļaudonas ziedošo parku. 

Lai visiem saulains, pozitīvs un darbīgs šis laiks!

Kristaps Šķēls, redaktors
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MĒNEŠA JUBILĀRI

turpinājums 3. lpp.

9. aprīlī 75 gadu jubileju  atzīmēja  
Raimonds mazjānis

Raimonds dzimis Skrīveros divu bērnu ģimenē. Kara 
laikā zaudējis vecākus, dzīvojis pie vecmammas. Mācības 
uzsāktas Jaunjelgavas vidusskolā. Vēlāk ceļš ved uz Rīgu 
uz profesionālo celtniecības arodskolu, tad  mācības tiek 
turpinātas, apgūstot lietišķo mākslu.

Ir strādāts gan būvdetaļu kombinātā, gan arī izglītības 
sistēmā. Pēc speciālo pedagoģisko kursu beigšanas darbs 
Ropažu vidusskolā par darbmācības skolotāju un direktora 
vietnieku saimnieciskajā darbā. Vadīti arī dažādi mākslas 
pulciņi. Kompetenču papildināšanas nolūkos apmeklēti 
dažādi kursi, piemēram, ir iegūta arī tramvaja vadītāja 
specialitāte.

Jubilārs atzīst, ka dzīvē ļoti laimējies ar izciliem 
pedagogiem, kas bijuši izcili paraugi, diži cilvēki un diži 
sava aroda meistari. 

Viens no diviem dēliem gājis tēva pēdās un nu darbojas 
tēva arodā. Un, kā atzīst pats jubilārs, dēls ir daudz 
prasmīgāks aroda meistars par pašu. 

Arī tagad darba gaitas nav rimušas, un Raimonds joprojām 
aktīvi darbojas mājražošanā. Veselību palīdz stiprināt 
dažādas fiziskas aktivitātes.

Jubilāra  profesionālo veikumu var  redzēt Madonā, 
kafejnīcā „Rudzons”, kuras  interjera veidošanā piedalījies  
arī Raimonds. 

Par Es atbalstu lauksaimniekiem
 Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, 

būs jāievēro zaļināšanas prasības:
1) kultūraugu dažādošana (ja aramzeme ir ≥ 10 ha);
2) esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana (visiem, neatkarīgi 

no aramzemes ha skaita, ja valsts mērogā ilggadīgo zālāju 
platība samazinās);

3) ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP) izveidošana un/vai 
uzturēšana lauksaimniecības  zemē (ja aramzeme >15 ha).

Jēdziens aramzeme šajā gadījumā neattiecas uz platībām, 
kuras 2015. gadā aizņem zālāji. Zaļināšanas prasības nav 
jānodrošina bioloģiskajām saimniecībām  un saimniecībām, 
kurās aramzemes platība  < 10 ha. Šādas saimniecības 
zaļināšanas maksājumu saņems automātiski. Ja  saimniecība  
ir daļēji bioloģiska, tad  zaļināšana  nav  jānodrošina uz tiem 
aramzemes ha, kas  apsaimniekoti  bioloģiski, bet ir jānodrošina 
uz atlikušajiem „nebioloģiskajiem” aramzemes ha, ja tie 
ir  ≥10 ha. Saimniecībām,  uz kurām attiecas zaļināšanas 

prasības, ES maksājumiem  jāpiesakās elektroniski (EPS).
Lai varētu saņemt vienoto platību maksājumu (VPM) 

par zālājiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu  „Tiešo 
maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem  ”Nr.126 
(2015. gada 10. martā) 66. punktam, zālāji, kas netiek 
izmantoti sēklaudzēšanai vai kā nektāraugi, ir jānogana vai 
jānopļauj un jāsavāc līdz 15. augustam. Smalcināšana, zāli 
nesavācot, šajā gadījumā vairs netiek paredzēta. 

2015. gadā varēs saņemt saistīto atbalstu par atsevišķiem  
augiem un dzīvniekiem (konkrēti skatīt pie likmēm). Lai 
saņemtu  ar ražošanu saistīto atbalstu, katram atbalsta veidam 
jānodrošina vismaz 1ha attiecīgās kultūras. 

Pasākumā Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana 
zālājos (BDUZ) ar šo vairs netiek noteikts pļaušanas 
sākuma laiks. Turpmāk netiks maksāts NATURA 2000 

Vēlam jubilāriem labu veselību, dzīvesprieku un siltas mīlestības piepildītu katru dienu!  

11. aprīlī  80 gadu jubileju  atzīmēja 
VERoniKa  aPsītE

„Esmu nākusi no Kokneses puses Iršiem. Ļaudonā dzīvoju 
kopš 1964. gada. Mana vienīgā darbavieta bija Ļaudonas 
bērnudārzs kopš 1977. gada līdz aiziešanai pensijā.

Saku paldies meitai, vedeklai, mazdēliem, radiem, kaimiņiem 
un bijušajiem darba kolēģiem, kuri bijuši kopā ar mani gan 
dzīves priecīgajos, gan skumjajos brīžos. 

Novēlu visiem stipru veselību un dzīves prieku.”

23. aprīlī 75 gadu jubileju atzīmēja 
VERoniKa  antonoViča
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turpinājums no 2. lpp.

dziesmu un deju svētku noskaņās
2014./2015. mācību gads 

Latvijas skolās norit Latvijas 
Skolu jaunatnes  dziesmu un 
deju svētku noskaņās. Arī 
Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas deju kolektīvi 
visa mācību gada garumā ir 
apguvuši nepieciešamās dejas, 
kas bija jāparāda jau pirms 
skates koncertos Varakļānos 
un Sauleskalnā. Gatavojoties 
lielajai skatei, izmantojām arī 
iespēju mēģināt uz Madonas 
kultūras nama skatuves. Lai 
labāk apgūtu prasmi uzstāties 
uz skatuves daudzu skatītāju 
priekšā, organizējām koncertus 
skolā, kā arī piedalījāmies vairākos  koncertos  ārpus skolas 
- Degumniekos un  Mētrienā. Skolēniem  bija iespēja ne tikai 
parādīt sevi, bet arī redzēt citu skolu kolektīvu prasmi uzvesties 
un dejot uz skatuves. 

Un tā 19. aprīlī tika izdejota pēdējā deju skate valstī. Skate  
notika Madonas kultūras namā, tajā piedalījās deju kolektīvi 
no Madonas, Lubānas, Varakļānu  un Vecpiebalgas novada, 
kopumā 28 kolektīvi  dažādās vecuma un kvalifikācijas  grupās. 
A. Eglīša  Ļaudonas  vidusskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs 
ieguva I pakāpi (41, 2 punkti), 3.-4. klašu kolektīvs - II pakāpi 
(37,5 punkti) un 5.-6.klašu kolektīvs - II pakāpi (38,2 punkti). 
Visus skatēs iegūtos rezultātus iespējams apskatīt internetā: 
www.dziedundejo.lv

To, vai kāds no mūsu kolektīviem piedalīsies svētkos Rīgā, 

uzzināsim maijā. Ja arī tomēr nebūs lemts tur nokļūt, iegūtās 
prasmes tāpēc nekļūst nevērtīgas. Līdz ar deju soļu apgūšanu 
mainās skolēnu  stāja, mācāmies smaidīt, izejot uz skatuves, 
mācāmies  precīzi izdejot dejas zīmējumu, kas reizēm nemaz 
nav tik viegli, mācāmies  ieklausīties  mūzikā un dejot ritmā, 
dejot vienā solī ar deju partneri, mācāmies izturēt fizisko slodzi, 
sadzirdēt un izpildīt prasīto, kas mūsdienu skolēnam, šķiet, ir 
pats grūtākais.

Bet deju soļi Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 
nepierimst… Tūlīt jāsāk gatavoties braucienam  uz  Igauniju, 
kur arī paredzēta neliela uzstāšanās, kā arī priekšā vēl Māmiņu 
dienas koncerts skolā. 

Elīna macijevska, 
3.- 4. un 5.- 6. klašu deju kolektīvu vadītāja 

maksājums par lauksaimniecības zemēm.
Līdzšinējā mazāk labvēlīgā apvidus (MLA) maksājuma 

vietā turpmāk būs maksājums apgabaliem, kuros ir dabas 
vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI). Lai saņemtu šo 
maksājumu, zālājos jānodrošina 0,3 lopu vienības (šim 
maksājumam bitēm nav paredzētas lopu vienības).

Ar 2015. gadu ir  pieejams jauns atbalsta veids mazajiem  
lauksaimniekiem. Mazo lauksaimnieku  atbalsta shēmā 
varēs pieteikties tikai 2015. gadā, bet izstāties varēs jebkurā 
brīdī, sākot no 2016. gada. Fiksēts  ikgadējais  maksājums 
500 EUR uz saimniecību. Jāsaglabā vismaz tāds ha skaits, kas 
atbilst lauksaimnieka īpašumā esošo vai nomāto atbalsttiesīgo 
ha skaitam, kas deklarēti 2015. gadā.  Minimālā platība  - 
1 ha. Saimniecībā nav jāievēro zaļināšanas  prasības. Mazo 
lauksaimnieku atbalsta pretendentiem ir tiesības saņemt:

1) pārejas posma valsts atbalsts (PPVA);
2) maksājumi  apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 

ierobežojumi (ADSI);
3) bioloģiskās  daudzveidības  uzturēšana  zālājos 

(BDUZ);
4) vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā (VSMD, 

iepriekš bija IDIV);
5) rugāju lauks ziemas periodā (RLZP);
6) bioloģiskā lauksaimniecība;
7) Natura 2000 mežiem.
Ja piesakās uz Mazo lauksaimnieku atbalstu, tad nav tiesību 

saņemt citus tiešmaksājumus:
1) VPM;
2) saistīto atbalstu;
3) maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem.
Maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem piešķir 

fiziskām vai juridiskām personām:
1) kurām ir tiesības saņemt VPM;
2) kuras pirmo reizi dibina lauku saimniecību kā saimniecības 

vadītāji vai kuras šādu saimniecību jau ir izveidojušas 5 gadu 
laikā pirms pirmā pieteikuma iesniegšanas VPM;

3) kuras tajā gadā, kad piesakās Maksājumam gados 

jaunajiem lauksaimniekiem, nav vecākas par 40 gadiem.
Maksājumu piešķir par pirmajiem 90 ha.
Par saimniecības dibināšanas brīdi tiek uzskatīts:
• pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai vai;
• deklarēti lauksaimnieciskās darbības ieņēmumi VID vai;
• reģistrēšanās kā saimnieciskās darbības veicējam, norādot 

lauksaimniecisko darbību kā personas darbības veidu VID.

Provizoriskās likmes Es tiešmaksājumiem  
2015. gadā (EUR)

Vienotais platību maksājums (VPM) - 58,00 /ha).
Maksājums par klimatam un videi labvēlīgām 

lauksaimniecības praksēm.
(Zaļināšanas maksājums) - 34,00/ ha.
Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem - 44,00/ ha.
Mazo lauksaimnieku  atbalsta  shēma - 500,00/gadā.
saistītais atbalsts:
1. par slaucamām govīm - 147,00  /dzīvn.;
2. par kazām - 20,00 /dzīvn.;
3. par liellopiem - 85,00 /dzīvn.;
4. par aitām - 11,00 / dzīvn.;
5. par cietes kartupeļiem - 409,00 /ha;
6. par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām - 

116,00 /ha;
7. par sertificētas  sēklas kartupeļiem - 505,00 /ha;
8. par sertificētu labības sēklu - 104,00 /ha;
9. par vasaras rapsi - 19,00 /ha;
10. par augļiem un ogām - 126,00 /ha;
11. par dārzeņiem - 302,00/ha;
12. par proteīnaugiem - 56,00 /ha;
13. par miežiem - 26,00 /ha.

Platību maksājumu pieteikumus  2015. gadā var 
iesniegt no 20. aprīļa līdz 22. maijam (bez atbalsta 
samazinājuma).

Es atbalsta maksājuma veidlapas, lauku bloku kartes 
un rokasgrāmatas Ļaudonas pagasta pārvaldē var saņemt 
no 28. aprīļa.

VĒSTIS NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
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„sPĒLĒsim  tEātRi!”
Pavasara pirmais mēnesis katru gadu 

sev līdzi nes Starptautisko teātra dienu. 
Arī  Madonas novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs šogad pavasari  ieskandināja  Teātra 
dienas, kad kāds guva savu pirmo pieredzi 
aktierlomā, bet kāds pilnveidoja jau esošās 
prasmes.

Teātra dienu pasākumiem šogad bija 
izvēlētas divas pirmsskolas izglītības 
iestādes: 18. martā jaunos aktierus uzņēma 
Cesvaines novada PII  „Brīnumzeme”, bet 
26. martā, pašā Starptautiskās teātra  dienas  
priekšvakarā, teātra spēlētāji tika mīļi 
gaidīti Ļaudonas pagasta PII „Brīnumdārzs” 
pasākumā „Spēlēsim teātri!”. Šī pasākuma 
mērķis bija  veidot  interesi  par daudzveidīgu 
teātra mākslu bērniem, kā arī veicināt radošo 
iztēli un skatuves mākslas attīstību.

Pasākumu atklāja Ļaudonas PII 
„Brīnumdārzs” vadītāja I. Krasnova kopā ar atraktīvajiem 
pasākuma vadītājiem Pelēko vilku (skolotāja I. Akmentiņa) 
un Ceļojošo muzikantu (skolotāja J. Gūte). Teātra spēli atklāja 
mājinieki - PII  „Brīnumdārzs” „Zaķu” grupas mākslinieki -, 
kuri bija paši jaunākie šī pasākuma dalībnieki, ar V. Sutejeva  
pasaku  „Trīs kaķi”.  Labi tas, ka šajā izrādē bija iesaistīti 
visi grupas audzēkņi. Skolotājām ir  svarīgi, lai katrs bērniņš 
piedalītos izrādē. Ne  vienmēr  visiem tiek galvenās lomas, 
bet  bērniem  jādod iespēja izpausties, izmēģināt, kā tas ir. 
Mētrienas pagasta pirmsskolas izglītības grupas  bērni  izrādīja 
A. Grīnieces ludziņu „Rūķīša pavasaris”. Šajā izrādē aktieri 
izcēlās ar perfektām  teksta  zināšanām, nebija vajadzīgs pat 
suflieris, bez kura ne vienmēr var iztikt pat pieaugušo teātri. 
Lazdonas  pagasta pirmsskolas izglītības grupas bērni ļoti 
interesantā un savdabīgā veidā izspēlēja darbību  Raiņa  dzejolī  
„Pelīte”. Tā ir liela māksla - dzejoli  pārvērst par  izrādi. 
Praulienas pagasta  PII „Pasaciņa” sagatavošanas grupas 
bērni mums visiem uzbūra īstu karaļnama atmosfēru, izrādot 
H.K. Andersena  pasaku „Princese uz zirņa”. Viss notika, kā 
īstā karaļa galmā pienākas. Barkavas pagasta  PII  „Ābelīte” 

izrādīja ludziņu  „Lielīgais zaķis”.  Galvenais  šīs izrādes 
rekvizīts, par kuru vēl ilgi bērni runāja, bija „īsta” medību 
bise. Kalsnavas pagasta Aiviekstes PII „Lācītis Pūks” rādīja 
ļoti interesantu un muzikālu iestudējumu par sava bērnudārza 
dzīvi - „Lācīša Pūka” remix. Šī izrāde noteikti ir labs „reklāmas 
rullītis” iestādei. Bērzaunes pagasta PII „Vārpiņa” bērni visus 
iepriecināja ar izrādi „Meža kukulītis, adatu kamoliņš”. Izcils 
šajā ludziņā bija Eža lomas tēlotājs. Varbūt  viņš  nākotnē būs 
labs aktieris kādā no lielajiem teātriem. Gan bērniem, gan 
skolotājām  šis pasākums  deva lielu prieku un labas emocijas. 
Noslēgumā visi ciemiņi devās ekskursijā pa „Brīnumdārza” 
grupu telpām, bet, atgriežoties savās apmešanās vietās, viņus 
pārsteidza  mūsu  skolotāju  palīdžu gaumīgi saklātie  cienasta 
galdi.

Paldies visam PII „Brīnumdārzs” kolektīvam par ieguldīto 
darbu, gatavojoties pasākumam! Secinājums  ir viens - mūsu 
bērni tiešām ir talantīgi. Bez gaišiem cilvēkiem nav gaišu 
svētku, un tādi mēs esam!

 
judīte Gūte, PII  “Brīnumdārzs” mūzikas skolotāja

„nāc pie manis ciemoties!”
Tuvojoties Lieldienām, 2. aprīlī, Ļaudonas 

pagasta pirmsskolas izglītības iestādē 
”Brīnumdārzs” notika pasākums „Nāc pie 
manis ciemoties!”, veltīts vecvecākiem. Tieši 
vecvecāki nereti ir tie cilvēki, ar kuriem 
saistās skaistākās bērnības atmiņas. Cik 
nozīmīga gan ir nesteidzīga kopā būšana, 
klausoties vecmāmiņas bērnu dienu stāstos, 
darot ikdienišķus darbiņus kopā ar vectētiņu, 
vieds mierinājuma vārds, kad mazā sirsniņa 
iesāpas. Mēs no visas sirds priecājāmies par 
ikvienu, kas bija atsaucies uz ielūgumu un 
atnācis uz mūsu bērnu un iestādes darbinieku 
sagatavoto pasākumu.

Pasākumu atklāja iestādes vadītāja Ināra 
Krasnova, nedaudz iepazīstinot vecvecākus 
ar iestādes  darbu. Turpinājumā ciemiņiem 
bija iespēja noskatīties trīs muzikālas izrādes 
savu mazbērnu sniegumā. „Zaķu” grupas 
jaunie aktieri pastāstīja stāstu par trīs kaķēnu 
piedzīvojumiem, „Rūķu” grupas mākslinieki izrādīja ludziņu 
par ežuka  jauno  katliņu, bet „Kaķu” grupas talantīgie bērni  
stāstīja  pasaku  par zaķīša mājiņu. Pasākumu  Lieldienu  
noskaņās vadīja trīs personāži - Saimniece (skolotāja Judīte), 
Zaķis (skolotāja Vita) un viltīgā Lapsa (skolotāja Irita).

Bija patiess prieks skatīties, kā mūsu viesi minēja mīklas, 
dziedāja dziesmas, kopā ar mazbērniem gāja rotaļās un dejoja. 
Bērni saviem vecvecākiem dāvināja  arī  pašu  gatavotās 
dāvaniņas. Noslēgumā vecmāmiņām un vectētiņiem bija 
iespēja viesoties savu mazbērnu grupiņās. Katrā grupiņā 

vecvecāki tiek saukti citādāk - omīte, vecmāmiņa, babiņa,  
opis, opaps, vectētiņš utt. Taču visus vieno kopīgi atpūtas 
brīži, paveikti darbi un interesantas sarunas.

Vēlamies  teikt  paldies visiem vecvecākiem, kas ieradās 
uz šo pasākumu, kā arī mīļi sveicinām tos vecvecākus, kas 
pienākumu un attāluma dēļ nevarēja ierasties. Gaidīsim jūs 
atkal citu gadu! 

judīte Gūte, PII  “Brīnumdārzs”  mūzikas skolotāja
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aizvadīta madonas deju apriņķa skate

29. martā  Madonas  kultūras  namā  norisinājās Madonas  
deju  apriņķa  skate, kurā  piedalījās  arī Ļaudonas  kultūras  
nama senioru deju kolektīvs „Divi krasti”.  Atrādījām  žūrijai, 
kuras sastāvā bija Ingrīda  Edīte Saulīte, Jānis Ērglis, Aldis 
Lēnmanis, Maruta Alpa un Maija Rijniece, savu šīs sezonas  
veikumu, gatavojoties  Senioru deju dienai, kas norisināsies 
30. maijā  Madonas sporta hallē. Tajā piedalīsies senioru 
deju kolektīvi no visas Latvijas. Skatē katrs  kolektīvs  
dejoja  divas dejas, vienu  - izlozēto un otru  - pēc izvēles.   
Madonas deju apriņķis ir bagāts ar deju  kolektīviem, arī 
senioru ir daudz, septiņi kolektīvi no Barkavas, Kalsnavas, 
Madonas, Mētrienas, Sarkaņiem un Varakļāniem. Domāju, 
ka ļaudonieši nodejoja labi, pēc savām spējām, no žūrijas 
saņemot 41, 8 punktus un iegūstot II pakāpi. Paldies  
Ļaudonas  pagasta  pārvaldei un kultūras nama vadītājam 
par atbalstu!  Paldies visiem dejotājiem  par ieguldīto darbu, 
dejotprieku un kopā būšanu! Paldies dejotāju ģimenēm 
par sapratni un atbalstu!  Un liels paldies dejotājiem par 
pārsteiguma  mēģinājumu pēc skates kopā ar otru manu deju 
kolektīvu „Jāņukalns”  no Kalsnavas.  Man ir paši labākie, 
atsaucīgākie  un draudzīgākie  deju kolektīvi, kas paši sevi 
dēvē par „Jāņkrastiem”. Paldies jums!

Dzīve  turpinās, un arī darbs turpinās! Tāpēc, ja 
kādam ļaudonietim ir vēlme piebiedroties, aicinām mūsu  
kolektīvā.

                        aija Kreile,
senioru deju kolektīva  „Divi krasti” vadītāja

„mežrozīte” novada skatē
11. aprīlī Jāņa Norviļa Madonas mūzikas 

skolā notika Madonas  novada vokālo 
ansambļu skate. Tajā piedalījās 12 kolektīvi, 
tostarp arī Ļaudonas pagasta sieviešu senioru 
vokālais ansamblis  „Mežrozīte”.  Skati vērtēja 
kordiriģents, Madonas novada   koru  apriņķa 
virsdiriģents Ārijs Šķepasts, Madonas  mūzikas  
skolas direktora vietniece Ingrīda Gailīte un 
kordiriģents Jānis Sprancmanis. Ņemot vērā, ka 
mūsu kolektīvs ilgstoši šāda veida pārbaudījumos   
nebija piedalījies, dziedātājas turējās braši, 
iegūstot 36,33 punktus un 2. pakāpes Atzinības  
rakstu.  Paldies visām kolektīva dalībniecēm par 
izturību, pacietību un sapratni, gatavojoties  šim  
svarīgajam  pasākumam!  Paldies arī Ļaudonas 
pagasta pārvaldei par regulāro transporta 
nodrošinājumu, dodoties uz mēģinājumiem 
mūzikas skolā un   koncertbraucienos!  Paldies 
kultūras nama vadītājam   Kristapam   Šķēlam par atbalstu  
mūsu kolektīva darbībai!

  judīte Gūte, 
vokālā  ansambļa  „Mežrozīte” vadītāja



                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (247)                                 APRĪLIS  2015�

turpinājums 7. lpp.

jaunumi Ļaudonas pagasta bibliotēkā
Laiks skrien vēja spārniem. Jau nemanot paskrējis gada 

pirmais ceturksnis. Tā kā pavasaris mūs pagaidām vēl 
nelutina ar saulainām, siltām dienām, tad nu grāmatmīļiem  
līdz kārtīgai pavasara darbu uzsākšanai vēl ir visas iespējas 
nodoties lasītpriekam, kaut gan to jau var pagūt arī pēc labi 
padarīta darba pavasarī vai vasarā…

Kas jauns  atrodams  grāmatu  plauktā?
Latviešu autoru oriģinālliteratūra:
Daina Avotiņa / Rūdis 
Jaunajā Dainas Avotiņas darbā turpinās lasītāju iecienīto 

romānu KAD LAUSKS CĒRT un JŪLIJA varoņu gaitas uz 
20. gadsimta vidus vēsturisko notikumu fona.

Līga Blaua/ Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas …
Par aktiera Harija Spanovska dzīvi un daiļradi. „Kad atgūšu 

spēkus, vispirms runāsim par lomām, ko esmu nospēlējis! 
Man nekad par tām nejautā. Vienmēr prasa par privāto dzīvi 
un sievietēm, bet mana dzīve taču vispirms ir teātris. Tas ir 
mans mūžs.” Tā žurnāla “Ievas Stāsti” žurnālistei Līgai Blauai  
2013. gada oktobrī sacīja Harijs Spanovskis, kad abi nolēma 
rakstīt grāmatu par aktiera dzīvi. Diemžēl pēc mēneša Harijs 
Spanovskis aizgāja mūžībā... Līga Blaua savu solījumu ir 
izpildījusi.

Dzintra Žuravska / Nakts mūža garumā
Romāns par divu māsu - Dagnijas un Jolantas bērnību un 

jaunību, par to, kā viņu savstarpējās attiecības ietekmē abu 
māsu un apkārtējo dzīvi, kā izvēršas abu māsu liktenis. Dzīves 
grūtībās atklājas arī vecāku attieksme pret katru no māsām, 
un Dagnija ir spiesta atskārst, ka nav bijusi „gaidītais bērns”. 
Vai viņa spēs pārvarēt rūgtumu un sniegt savu roku brīdī, kad 
Jolanta atvadās no visa...

Dace Judina / Siers otrajai pelītei
Dace Judina turpina detektīvromānu sēriju, kur dažādas 

noslēpumainas slepkavības un šausminošus noziegumus 
izmeklē Anna Elizabete. Šoreiz romāns sākas ar to, ka 
ģenerālis, omīte un Kārlis steidzina Līzbeti  kravāt somas, jo 
lidmašīna uz Londonu nudien negaidīs.

Sliktā ziņa ir tā, ka pa Rīgu siro maniaks, kura ļauno darbu 
sarakstā ir jau septiņi upuri. Pie katra no tiem atstāta zīmīte. 
Ko nozīmē šīs nāves - vai tiešām tas ir rituāls sods? Tā vien 
šķiet, ka majoram Kaķītim nāksies sabojāt Annas Elizabetes 
atvaļinājumu.

Arno Jundze / Kristofers un ēnu ordenis
Populārais kultūras žurnālists un literatūrzinātnieks Arno  

Jundze jau sarakstījis divas bērnu grāmatas, stāstu krājumu  
Gardo vistiņu nedēļa (2012) un romānu pieaugušajiem Putekļi 
smilšu pulkstenī  (2014). Tagad ceļu pie lasītāja sāk fantastikas 
romāns pusaudžiem Kristofers un Ēnu ordenis, ko labprāt lasīs 
arī pieaugušie lasītāji, kas ir  fantastikas žanra cienītāji.

Kristoferam ir četrpadsmit gadu un viņš dzīvo Rīgā mazā 
pagrabstāva dzīvoklītī kopā ar veco radinieku Freimaņonkuli. 
Neviens zēnu neuzskata par kaut ko īpašu - arī viņš pats ne. Taču 
gluži parasta mācību gada pēdējā skolas dienā sāk risināties  
dīvaini notikumi. Vispirms zēnu autobusā uzrunā savāds tips 
ar šujmašīnai līdzīgu priekšmetu. “Lai kas arī notiktu, saglabā 
mieru. Ordenis par tevi parūpēsies,” viņš apgalvo. Kas ir šis 
mistiskais Ordenis un ko tas vēlas no Kristofera?

jaunākā ārzemju literatūra dažādām gaumēm:
Kamilla Lekberga / Pamestais bērns
Nora Robertsa / Kolekcionārs
Jusi Adlers-Olsens / Lieta Nr.64
Džodžo Moja / Pēdējā vēstule no mīļotā
Jans Filips Zendkers / Tavu sirdspukstu dziesma
Aleksandra Mariņina / Pēdējā rītausma 

nozaru literatūra: šoreiz vēsturniekiem un 
dabasmīļiem

Viktors Suvorovs / Ledlauzis
Jauns autora papildināts un pārstrādāts izdevums. Šī grāmata 

ir kara stratēģijas trilleris. Ar to autors ir uzcēlis pieminekli 
cilvēces aklumam - viņa izmantotie materiāli ir oficiāli 
padomju dokumenti, uz kuriem palūkojoties bezkaislīga un 
vērīga lasītāja acīm atklājas nepārprotama aina. Divdesmitajā 
gadsimtā divas pasaules lielvaras saplosīja Eiropu. Nirnbergas 
tiesa uz apsūdzēto sola sēdināja vācu ģenerāļus, kara izraisītājus 
un noziedzniekus. Bet kurš īstenībā sāka Otro pasaules karu?

Jans Pedersens / Putnu dziesmas
Lai visa ģimene kļūtu par labiem putnu pazinējiem, putnu 

dziesmu zinātājiem un spārnoto draugu vērotājiem, palīdzēs 
krāšņā jaunizdotā grāmata “Putnu dziesmas”.

Unikālajā skanošajā putnu grāmatā ir raksturoti biežāk 
sastopamie putni, taču ar pilnīgi jaunu pieeju, proti, 
apvienojot attēlu, aprakstu un putna balsi. Aizraujošā 
grāmata palīdzēs labāk pazīt skaistos dziedoņus, kā arī 
identificēt viņus dabā pēc dziesmas, sauciena vai spārnu 
vēdām. Grāmatā aprakstīti 150 izplatītākie putni, kas mājo ap 
Baltijas jūru.

Šī “skaņu grāmata” aizpildīs informācijas trūkumu un 
palīdzēs gan atcerēties dzirdētās skaņas, gan arī sasaistīt 
tās ar putna izskatu un sugas nosaukumu.

mazos lasītājus iepriecinās:
Kriss Ridels / Ada un nāvīgais pārsteigums
Notiek gatavošanās Pilnmēness festivālam un Lielajam 

Drūmasu pils Kūku konkursam. Pilī ierodas pasaulslaveni 
pavāri, un Maltraverss, kā parasti, izturas aizdomīgi...

Turklāt Adas kautrīgajai istabenei Marīlebonī ir pārsteidzošs 
noslēpums, un visi ir aizmirsuši par Adas dzimšanas dienu!

Džeronīmo Stiltons / Sveicināti  Sīkstuļa  cietoksnī!
Šī autora grāmatas spēj aizkustināt tāpat kā vissaldākie  

sieriņi, aizraut kā viskārdinošākās picas smarža un ir 
nepārspējami asprātīgas, ir pieejamas arī latviešu valodā! 
Pats autors par saviem stāstiem saka: “Tie ir vienkārši lieliski, 
Džeronīmo Stiltona godavārds!”

Disney Mazais romāns / Ledus sirds
Šis ir stāsts par Annu - Arendelas jaunāko princesi, kura 

dodas bīstamā ceļojumā, lai glābtu savu karaļvalsti. Tur 
meitene iepazīstas ar dēkaini Kristofu, ziemeļbriedi Svenu un 
sirsnīgo sniegavīriņu  Olafu. Un šis ir stāsts arī par karalieni 
Elzu - viņas īpašās spējas izraisījušas visā valstī nebeidzamu 
ziemu. Un vēl stāsts ir par mīlestību, kas spēj atkausēt pat ledū 
sastingušu sirdi.

Selma Lāgerlēva / Nilsa Holgersona  brīnumainais ceļojums
Reiz dzīvoja kāds draiskulīgs zēns, vārdā Nilss Holgersons. 

Palicis mājās viens, viņš ieraudzīja rūķīti, noķēra to... un tika 
noburts.

Kad  Nilsa  mātes labākais zostēviņš grasījās lidot prom 
kopā ar meža zosīm, zēns, gribēdams to noturēt, apķērās  ap  
zostēviņa garo kaklu un attapās jau augstu virs zemes. Tā 
sākās galvu reibinošais ceļojums kopā ar meža zosīm, kurā 
zēns piedzīvoja daudz neparasta un saprata, cik daudz nozīmē 
draudzība, labsirdība un savstarpēja izpalīdzība.

aizraujošo  stāstījumu  papildina jaukas ilustrācijas!
Runājoša grāmatiņa / Dinozauri
22 balsis un skaņas. Interesants izzinošs materiāls par 

dinozauriem pašiem mazākajiem.

2014. gada  vērtīgais  dāvinājums:
Akadēmisko  rakstu krājums  “Latvieši un Latvija” (4 

sējumos) - bibliotēkā pieejams 1., 2.un 4.sējums. 
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turpinājums no 6. lpp.

Tas ir pirmais apjomīgākais izdevums par latviešiem 
un Latvijas valsts vēsturi kopš neatkarības  atjaunošanas. 
Izdevuma  hronoloģiskās robežas  iesniedzas  aizvēstures 
posmā un noslēdzas mūsdienās.

Raktu krājumā “Latvieši un Latvija” aplūkoti latviskās 
identitātes jautājumi un Latvijas valsts veidošanās 
priekšvēsture, apskatot laiku arī pirms 1918. gada. Krājumā 
arī mēģināts dot skatījumu uz Latviju nākotnē.

Redaktori atzinīgi novērtē, ka izdevumā ir izdevies 
izvairīties no latviešu kā bāreņu tautas sindroma, kas nereti ir 
raksturīgs darbiem, kuros skatīti  smagie un sarežģītie latviešu 
tautas vēstures līkloči. Rakstu krājums atspoguļo Latvijas 
nesaraujamo saiti ar pārējo Eiropu un tās ietekmi uz Latvijas 
kultūras attīstību. 

 Darbā novērtēts arī mazākumtautību, tajā skaitā baltvāciešu, 
devums Latvijas kultūrā.

Citi dāvinājumi:
Māris Bērziņš / Titāna skrūves
Aija Zuja / Slepenais spēks
Elvita Ruka / Izdzīvo. Piedzīvo. Lido.
Mariss Vētra / Atbalsis
Leons Briedis / Rīta rūsa
Anda Līce / Lielais lakats
Astrīda  Jansone / Dārlinga līkloči
Dzintars Rancāns / Truškopība
Jāzeps Sprūžs / Dīķsaimniecība
Džons Banjans / Svētceļnieka  taka
Sidnijs Aivenss / Debesis  tik  tumšas 
u.c.

Arī šogad turpinām sadarboties ar citām bibliotēkām un 
aktīvi izmantojam SBA.  Šobrīd lasīšanai ir pieejamas 34 
grāmatas no citām bibliotēkām un 40 grāmatas izvietotas 
izstādēs. 

Ikvienu aicinu iegriezties bibliotēkā, jo katra gaumei 
ir atrodama kāda lasāmviela, kā arī regulāri var aplūkot 
tematiskās un literārās izstādes - šobrīd apskatāmas izstādes 
“Zudusī pasaule…” (plašs izzinošs, ilustrēts materiāls par 
dinozauru ēru) un bibliotēkas lasītājas Taigas Odnorāles  
zīmējumu izstāde “Reiz bija…”, kas mazos lasītājus aicina 
piedalīties konkursiņā “Uzmini pasaku!”

Aprīļa  sākumā  varēja aplūkot Lieldienām veltītu izstādi  
“Lieldienu brīnums”, kur katrs varēja piedalīties ar savu 
veikumu. Izstādīte bija neliela, taču ļoti jauka ar oriģināliem 
darbiņiem. Paldies par atbalstu izstādes tapšanā Dzintrai 
Viļevičai, Maijai Zandbergai, Inesei Pommerei (Ineses 
darinātās apsveikuma kartītes varēja arī iegādāties, ko novērtēja 
un labprāt izmantoja mūsu lasītāji), Vitai Stradiņai, Dzidrai 
Čeirānei, Tatjanai Kriškānei, kā arī paldies par iepriekšējā 
gada darbiņiem Ivetai Tropai un Naurim Pelsim.

Bibliotēku nedēļas ietvaros paredzēti pasākumi “Laipni 
lūgti dinozauru ērā!” gan skolas, gan bērnudārza bērniem, 
kur bērnus gaida plašs, izzinošs materiāls par dinozauriem, 
kā arī radošās darbnīcas un konkursiņi, un, protams, arī 
pārsteigumi…

Uz tikšanos bibliotēkā!
ieva skušķe, 

Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

„dzīvot pēc uzskata - 
labāk cilvēkam iedot makšķeri, ne zivi!”

ir lietaina marta diena, un atkal dodamies ceļā pie 
uzņēmīgiem Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem, kas, spītējot 
gadalaikiem, laika nemitīgajam skrējienam un apkārtējo 
skatieniem, dodas pa savu izvēlēto ceļu. saimniecībā 
„Bieles”, kurā šoreiz viesojamies, saimnieko inese un 
Elmārs Bieles. daudziem jau pazīstami, daudziem vēl 
pasveši...

ilze: Pastāstiet ļaudoniešiem jūsu stāstu, kā jūs nokļuvāt 
Ļaudonā? 

Elmārs: Pirms pieciem gadiem izdomājām atrast sev 
īpašumu Latvijas laukos, kur vasarā atpūsties no lielpilsētas 
kņadas.

inese: Dzīvojām Pierīgā, dzīvoklī. Devāmies apskatīt 
īpašumus dažādās Latvijas vietās. Internetā ieraudzījām 
sludinājumu, ka šo īpašumu Ļaudonas pagastā pārdod. 
Sākumā bija informācija, ka to pārdod  kā jaunbūvi. Tā kā 
neviens nebija interesējies par tā iegādi, tad vēlāk to pārdeva 
vienkārši kā zemi un nolaida cenu. Tad mēs vairāk neko daudz 
nedomājām un iegādājāmies šo īpašumu. 

Elmārs: Septembrī, kad mēs nopirkām šo īpašumu, tad 
jau bija šausmīgā enerģija, uzreiz gribējām to sakārtot -  
appļāvām teritoriju, iztīrījām šķūni. Tas bija caurs, ar smilšu 
grīdu. Nolēmām, ka šķūnis būs vasaras mājiņa. No Madonas 
vedām jau gatavus cementa maisījumus, jo elektrības šeit 
nebija, lai veidotu maisījumu paši. No upes nesām ūdeni un 
izlējām cementa grīdu. Ziemā šeit neko nedarījām. Pavasarī, 
kā parādījās pirmais siltums, bijām atkal klāt. Siltinājām 
sienas un griestus. Šeit nekā nebija! Tikai sienas, jumts un 
smilšu grīda.

Tieši tajā laikā mums notika saruna ar vienu viedu sievieti, 
kura mums jautāja: „Kāpēc jūs sēžat uz diviem krēsliem? 
Nolemiet, kur jūs dzīvosiet - Rīgā vai laukos!”

inese:  Apsvērām visus par un pret. Dzīve lielpilsētā vai 
dzīve laukos…

Elmārs: Tā kā mūsu pamatnodarbošanās ir 
autofotoorientēšanās sacensību rīkošana Latvijā un Baltijā, turpinājums 8. lpp.

tad ir vienalga, kurā dzīvesvietā šo darbu veikt. Galvenā 
prasība, lai būtu elektrība un interneta pieejamība. Īsti citas 
pamatotības dzīvei Rīgā nebija.

inese: Un tad nu mēs sapratām, ka nav jēgas dzīvot Rīgā, 
jo sacensības organizēt mēs varam arī no šejienes. Ja vasarā, 
piemēram, jālaista dārzs, tad šo nodarbi nav iespējams apvienot 
ar dzīvošanu Rīgā. Tas jādara regulāri. Vēl arī jāravē, jāpļauj 
(tajā laikā mēs vēl dārzu ravējām).

Elmārs: Tiklīdz mums izdevās pārdot savu Pierīgas 
dzīvokli, tā pilnībā pārvācāmies uz dzīvi šeit. 
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turpinājums 9. lpp.

turpinājums no 7. lpp.

Kristaps: sanāk, ka samainījāt tādu 
ērtu, iekārtotu, komfortablu dzīvi 
Pierīgā pret dzīvi laukos.

inese: Pilnībā  un absolūti izkāpām no 
savas komforta zonas, cik nu vien to var 
izdarīt. Taču nevienu brīdi mēs to neesam 
nožēlojuši. Tas lēmums tika pieņemts 
apzināti.

Elmārs: Kad mēs meklējām sev 
potenciālo mājvietu, bijām izvirzījuši 
tādu klusu, ne pārāk skaļu nosacījumu 
- ko mēs gribētu nākotnei. Lai tuvumā 
būtu skola, lai būtu transports uz skolu, 
lai būtu upīte un vismaz arī kaut kāda 
civilizācija apkārt. Tas viss ir piepildījies. 
Tikai esam aizmirsuši pielikt klāt vēl 
vienu nosacījumu - lai būtu mežs. 

Meža iztrūkums rada problēmas. Ja ir 
kāds meža stūrītis, tad, kaut vai to tīrot, 
rodas malka ziemai. Tās sagāde šeit sadārdzina izdzīvošanu. 
Visu pārējo mēs varam izaudzēt un sagādāt paši. Protams, ir 
iespēja apsildīt māju ar elektrību, tomēr tās ir milzīgi lielas 
izmaksas. 

inese: Pirmo ziemu dzīvojām vasaras sezonai pielāgotā 
šķūnīti, kurā Elmārs uzmūrēja krāsni (pirmo savā mūžā). 
No rīta telpās bija +8oC. Tādēļ daudz naudas aizgāja malkai.  
Vēlāk, kad jau pārgājām dzīvošanai pielāgotajā jaunbūvē, 
kura 20 gadus bija nostāvējusi bez jumta, ziemā mocījāmies 
ar ļoti augstu mitruma līmeni. Visas ķieģeļu sienas un betona 
bloki bija piesūkušies ar mitrumu, un tas vēl joprojām lien 
laukā. 

Elmārs: Visas drēbes sapelēja un pat sapuva. 
Mums pašlaik pilnībā izremontēta tikai viena istaba, un tas 

mitrums ik pa brīdim vēl joprojām lien ārā. Rodas pelējums. 
Tāpēc pagaidām mēs nesteidzamies ar iekšējo apdari tā lielā 
mitruma dēļ. 

inese: Bet mēs nesūdzamies. Tās ir tikai pagaidu grūtības, 
ar ko jāspēj tikt galā.

ilze: Kā radās ideja par šādu saimniekošanu laukos?
inese: Ideja par šādu saimniekošanu nāca pati no sevis, jo 

mēs jau, dzīvojot pilsētā, skatījāmies, ko ēdam. Lasījām uz 
etiķetēm sastāvu pārtikas produktiem, šķirojām atkritumus. 
Un tas vienkārši nāca dabiski, ka var saimniekot arī savādāk, 
nevis pielietojot minerālmēslus. Visu var izaudzēt savādāk, 
dabiskāk. Mēs nesaimniekojam bioloģiski (izmantojot 
kūtsmēslus  utml.), bet gan pēc permakultūras metodes, kas 
tagad pasaulē paliek ļoti populāra. 

Elmārs: Mēs neravējam, nerokam dārzu, bet gan visam 
ļaujam augt pašam par sevi. Mēs tikai piepalīdzam augšanas 
procesam. 

inese: Tas mums pamazām sanāca, un tāds tagad ir arī 
mūsu dzīvesveids. Mēs par to stāstām arī  tūristiem, lasām 
lekcijas interesentiem. Tā kā mums ir zaļā domāšana, tad ir arī 
zaļā darīšana - visu audzēt dabiski. Cilvēki pamazām to sāk 
saprast. Latvijā ir ļoti maz tādu, kas šādā veidā saimnieko. 

Elmārs: Mēs, piemēram, kartupeļus audzējam zem siena, 
un mums viss sanāk. Raža ir pietiekami liela - vienu maisu 
iestādām, piecus - septiņus saņemam pretī. Un nav jāvago, 
nav jālasa kolorado vaboles.

Kristaps: Kā sākāt audzēt eksotiskos  dzīvniekus? 
inese: Ar  tiem  dzīvniekiem bija tā: Madonā pilnīgi nejauši 

apmeklēju bezmaksas putnkopības semināru. Pēc šī semināra 
notika kaut kāds klikšķis. Pakāpeniski sākām iegādāties 
dažādu šķirņu vistas no z/s „Gribēni” Kalsnavas pagastā.

Elmārs: Sākumā iegādājāmies divas bikšainās vistas - 
Zelta Bramas. Tad sekoja trusīši. Bija gan doma tos audzēt 
arī gaļai, bet tomēr mēs palikām pie tā, ka ēšanai mums 
būs putnu gaļa. Trusis jau tomēr vairāk tāds mīļdzīvnieciņš. 
Tagad dzīvnieku pulku papildina arī savvaļas zirgi, stepes 
murkšķis, tītari, zosis, pīles, Vjetnamas lielvēdercūkas. Visi 
šie mājdzīvnieki nav parasti. Dažus no tiem vēl var redzēt 
tikai Rīgas zooloģiskajā dārzā vai pie privātkolekcionāriem. 

inese: Mēs sapratām, ka varētu strādāt tūrisma jomā, rādīt 
cilvēkiem mūsu kolekciju. Pirms pērkam kādu dzīvnieku, 
izlasām visu iespējamo informāciju par to - kā jākopj, ko viņš 
ēd utt. Mums kolekcijā vajadzīgi neparasti dzīvnieki -  lielākais, 
vecākais, skaistākais. Svarīgs ir ne tikai pats dzīvnieks, bet arī 
stāsts par to. Neparasti un eksotiski dzīvnieki ir mūsu hobijs 
vēl no pilsētas laikiem, kad dzīvoklī  kopā ar mums mitinājās 
zaļā iguāna, degu peles un sauszemes bruņurupuči.

Kristaps: Kā jūs tiekat pie jaunajiem dzīvniekiem?
Elmārs: Lielākoties tos atrodam ar interneta starpniecību. 

Esam arī iepazinušies ar cilvēkiem, kas sadarbojas ar tādiem 
kolekcionāriem kā mēs un atrod dzīvniekus ārzemēs. Ar 
dzīvnieku iegādi Latvijā ir viena problēma - ļoti liela 
iespējamība, ka tiem ir tuvradniecība. 

inese: Ja mēs ieraugām, ka ir kāds sludinājums, kurā 
paziņots, ka tiek pārdots mūs interesējošs dzīvnieks, tad 
momentā esam gatavi doties uz jebkuru Latvijas vietu, lai 
tikai papildinātu savu kolekciju. Nemitīgi jāskatās līdzi, kur 
un kas tiek pārdots. 

ilze: tagad jau esat atrodami arī madonas novada 
tūrisma kartē.

inese: Lai varētu nodarboties ar tūrismu, vajadzīgas 
komunikācijas prasmes. Tam visam ir arī jānāk no sirds. Ja 
pie mums atbrauc, tad šeit sanāk tūristiem pavadīt minimums 



    APRĪLIS  2015                              “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (247)                              9

turpinājums no 8. lpp.

pusotru stundu, jo par katru dzīvnieku mums ir savs stāsts. 
Šogad ir sanācis tā, ka lielās tūrisma firmas savos maršrutos 
iekļauj arī mūsu saimniecību.

ilze: tas mērķis, „zooloģiskais dārzs” neiziet uz tādu kā 
peļņas gūšanu?

inese: Nē, nē, pie mums cilvēks brauc un pavada savu 
brīvo laiku. Ziedojumā atstāj tik, cik viņš var atļauties - vai 
nu ciemakukuļa veidā zvēriem, vai arī finansiāla ziedojuma 
veidā. Tās pozitīvās emocijas gan mums, gan apmeklētājam 
ir svarīgākas par materiālo pusi. 

Kristaps: Cik apmeklētāju pie jums ir viesojušies?
Elmārs: Atskatoties uz pērno gadu, apmēram 600 cilvēku 

ir apskatījuši mūsu saimniecību. 
inese: Pie mums ir arī attīrošā enerģētiskā meditācijas 

spirāle - 700 metrus gara. Pēc tās iziešanas daudziem pāriet 
sāpes, citi rod problēmas risinājumu vai saņem milzīgu 
enerģijas lādiņu. Arī to ikviens ir laipni aicināts apmeklēt. 

ilze: Šķiet, ka interesējaties arī par astroloģiju un 
ezotēriku?

inese: Jā, tā ir. Mums ir ne tikai spirāle, bet  arī piramīdas, 
kas taisītas pēc pareizām proporcijām. Dabā ir spēks, un 
tāpēc man patīk sarunāties ar kokiem, mācos no jauna 
sadraudzēties ar dabu. Lielākajai daļai cilvēku šķiet, ka ar 
dabu jākaro, jāsavalda tās spēks. Bet mēs ieklausāmies tajā, 
katrā gadalaikā. Tas vienkārši ir mūsu dzīvesveids.

Elmārs: Senāk mājas aizsardzībai cilvēki ziemeļu-dienvidu 
virzienā vienā rindā stādīja ozolu, liepu, kļavu, gobu un osi, 
nevis pīlādzi. Un mūsu īpašumā tieši viss tā precīzi arī sanāk, 
tikai liepas nav. Un visi šie koki pie mums ir vismaz 200 gadu 
veci.

Kristaps: Kāda ir jūsu izglītība?
inese: Dziednieku un astroloģijas skolas, kā arī vairākas 

augstskolas, kas šeit laukos nenoder. Senāk es strādāju 
Latvijas lielākajā apģērbu tirdzniecības tīklā par personāldaļas 
vadītāju. Tad tās zināšanas par uzņēmējdarbību, mārketingu un 
personāla vadību bija vajadzīgas. Man šobrīd vairs negribas 
strādāt algotu darbu. Šeit tu pats ieej tādā dabīgā ritmā un 
nosaki savu dienas kārtību, plāno savu dzīvi. Elmārs, kopš 
2000. gadā izveidoja Latvijā lielāko autoportālu www.iauto.
lv, vispār nav strādājis algotu darbu. 

ilze: Kā jūtaties Ļaudonā? Vai esat jau iedzīvojušies un 
kļuvuši par savējiem? 

inese: Pirmais iespaids par Ļaudonu jau radās iepriekš, 
pirms mēs vēl nebijām nopirkuši zemi. Pirms daudziem 
gadiem autofotoorientēšanās sacensību ietvaros izvietojām 

Ļaudonas pagastā dažus kontrolpunktus un nakšņojām pie 
Baltezera.     Tad mums šķita, ka esam ļoti dziļos laukos 
ar skaistu dabu. Vēlāk, kad sākām šeit dzīvot, redzējām, 
cik ļaudonieši ir sirsnīgi un atvērti. Viss ir daudz privātāk. 
Piemēram, pārdevējs uzsmaida un parunājas no sirds. 
Iepazīstot apkārtnes kaimiņus, varam teikt tikai tos labākos 
vārdus. Šeit ir pilnīgi cita attieksme, salīdzinot ar lielpilsētu.

Elmārs: Arī vietējie iedzīvotāji brauca pie mums, kad 
uzzināja, ka šeit ir apskates objekts. Pamazām, pamazām esam 
jau arī vietējiem pagasta iedzīvotājiem kļuvuši pazīstami. Par 
Ļaudonu un ļaudoniešiem varam teikt tikai to labāko. Gribētos 
gan, lai ļaudonieši būtu aktīvāki sabiedriskajā dzīvē. 

Kristaps: Vai kādā brīdī neiezogas sirdī nožēla par to, 
ka ir pamesta lielpilsēta?

inese: Nē, pilnīgi noteikti nē! Mēs vispār cenšamies uz 
Rīgu nebraukt, bet šad un tad darba darīšanu dēļ sanāk turp 
doties. Un tad ir vēlēšanās ātrāk tikt projām no turienes. 

ilze: Kā jūsu dēls jūtas Ļaudonā?
inese: Pirmo ziemu dēls vēl palika mācīties Baložu 

vidusskolas 3. klasē, bet ceturto gadu iesāka šeit, Ļaudonā. 
Dēls ar Ļaudonu un ar skolu ir apmierināts, tāpat kā mēs. 
Priecājamies arī par to, ka esam viņu palaiduši mācīties lauku 
skolā, jo Rīgas skolas - tās ir viena liela gaļasmašīna. Tā ir 
izdzīvošanas skola. Šeit ir pilnīgi savādāk. Ir mazāk skolēnu 
klasēs, kas uzlabo mācību darbu, un bērnam ir tieša saikne 
ar skolotāju. Šeit ir iespējas komunicēt sirsnīgāk. Tomēr 
saprotam, ka skolotājiem un skolai mazais skolēnu skaits rada 
problēmas. 

Elmārs: Priecājamies, ka dzīvojam tādā novadā, kur 
bērnam ir iespēja saņemt bezmaksas transportu uz/no skolas 
un brīvpusdienas. Tas ir ļoti liels, neizmērojams atspaids. 

Kristaps: Šķiet, ka jūsu plāni neapstājas?
inese: Jā, tā ir. Šogad mēs gribam pabeigt suvenīru māju. 

Sākot ar jūniju, plānojam piedāvāt tūristiem suvenīrus 
no Ļaudonas un ceram, ka arī ļaudonieši būs aktīvāki un 
piedāvās savus darbiņus. Esam jau finiša taisnē ar mājaslapu 
par tūrisma iespējām Ļaudonas pagastā (www.visitlaudona.
lv) un tūrisma sadaļu Ļaudonas mājaslapā. 

Elmārs: Plāni ir grandiozi, taču varbūt to virzība šobrīd 
nav tik strauja, jo tomēr iztiekam ar to, kas mums ir pašiem. 
Bez Eiropas naudām un kredītiem. 

Daudzi lielie sapņi atduras pret praktisku pielietojumu un 
pret augstajām izmaksām. 

ilze: tā kā jūsu pamatnodarbošanās ir 
autofotoorientēšanās sacensību rīkošana, tad noteikti 
esat izbraukājuši visu Latviju. Vai sanāk doties arī kādā 
tālākā izbraucienā?

inese: Jā. Tas ir viens no mūsu hobijiem, kas mums vēl 
palicis, ko arvien grūtāk īstenot, ja ir tik liela saimniecība. 

turpinājums 10. lpp.
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Mēs ceļojam pa pasauli, bet ar automobili. Mums nepatīk 
tūrisma grupas, mēs paši izveidojam maršrutu un paši 
braucam ar mašīnu. Mēs pat esam aizlidojuši uz Turciju ar 
teltīm, nomājuši automašīnu un 10 dienas, nakšņojot teltī,  
esam apceļojuši Turciju. Gandrīz visu Eiropu ar mašīnu esam 
izbraukājuši. Sanāk lētāk un daudz vairāk var redzēt.

Elmārs: Ceļojot uz ārzemēm, sapratām, ka nav jēgas 
doties uzreiz uz citām valstīm. Vajag apskatīties to, kas 
mums ir šeit, Latvijā. Reizi gadā mums patīk aizbraukt 
uz mūsu pašu Brīvdabas muzeju, kurā var iegūt daudz un 
dažādas informācijas par to, kā dzīvojuši mūsu senči, jo pašā 
sākumā mums bija doma dzīvot latviski, pēc senču tradīcijām. 
Mūsdienās to gan ir ļoti grūti izdarīt. Mēs rudzus esam paši 
sējuši un kūluši, bet pēc tam lielākā laukā, kad nezāles 
lielākas par rudziem, tas vairs nav tik viegli izdarāms. Bet 
mēs nebaidāmies atmest ar roku - ja nesanāk, tad nesanāk, 
jāiet uz priekšu. 

Sākumā jau mēs dažādus eksperimentus veicām un 
sapratām, ka ne visam, kas rakstīts grāmatās vai internetā, var 
ticēt. Dzīvē daudzi padomi izrādās vai nu nepiemēroti mūsu 
klimatam, vai arī vienkārši paņemti „no zila gaisa”.

Kristaps: Kā nonācāt pie siena tīkliem, ar kuru palīdzību 
iespējams samazināt apēstās barības daudzumu?

Elmārs: Visas labās idejas rodas tad, kad tev pašam kaut ko 
vajag. Un tie ir siena tīkli, ar ko mēs tagad arī darbojamies. 
Pinam ne tikai sev, bet arī citiem. Latvijā tos neviens cits 
netaisa, tos iespējams pasūtīt tikai no ārzemēm. Darbs ir 
pamatīgs, ļoti pamatīgs. Taču ietaupītais siena daudzums, 
kas tiek nevis izvandīts pa lauku, bet gan apēsts, ir gana liels. 
Palēnām arī šo nišu Latvijā cenšamies aizpildīt. 

ilze: Vai ar pārvākšanos šeit uz, laukiem, un projām no 
visiem draugiem nejūtaties vientuļi?

inese: Elmāra brālis vēl pirms mums nopirka īpašumu 
Mārcienā. Un, kad mēs pēc sava īpašuma iegādes sākām pētīt 
karti, sapratām, ka Elmāra brāļa īpašums ir tepat kaimiņu 
pagastā. Tur esam gana bieži viesi.

Elmārs: Tagad ir tā, ka mēs visus lielos pirkumus pērkam 
uz pusēm. Nevajag divus traktorus, divas piekabes, divus 
kultivatorus. Aizvest kaut ko no Ļaudonas uz Mārcienu nav 
nekādu problēmu. 

inese: Arī mana mamma no Rīgas ir pārcēlusies dzīvot pie 
mums. 

 Mūsdienu laikmetā, kad pieejams internets, mobilie sakari, 
vientulību ir grūti sajust. Daudzi mūsu draugi gan uzskata, ka 
esam pārāk tālu no viņiem. Protams, attālums ieviesis savas 
korekcijas arī attiecībās ar draugiem, taču esam ieguvuši sev 
jaunus draugus un ļoti labus paziņas tepat pagastā. 

Kristaps: Kāds ir jūsu veiksmes stāsts?
Mūsu uzskats - labāk cilvēkam iedot makšķeri, ne zivi.
Mēs visu laiku esam kustībā un darbojamies tandēmā. 

Noteikti būtu grūti vai pat neiespējami dzīvot pēc mūsu izvēlētā 
scenārija, ja viens no mums būtu zaļi domājošs, bet otrs - 
pilnīgs pretstats. Mums ir gandrīz vienāds pasaules uzskats, 
kopīga aizraušanās ar ceļošanu un autofotoorientēšanos. 
Ikdienā mēs ļaujam viens otram izpausties, īstenot vistrakākās 
idejas un nenosodām otra izvēli vai aizraušanos. Un galvenais  
- nesūdzēties par dzīvi. Savā dzīvē esam paši uz savas ādas 
izjutuši teicienu: “Kā tu jūties, tāda ir tava dzīve.”  

Tādēļ novēlam visiem pagasta iedzīvotājiem justies 
laimīgiem, veseliem, pārtikušiem un mīlošiem.

“Bielēs” viesojās un ar inesi un Elmāru sarunājās  
ilze dreimene un Kristaps Šķēls

Sākot ar jūniju, Ļaudonas pagasta 
„Bielēs” (Pupuros) varēs iegādāties 
dažādus suvenīrus (arī ar Ļaudonas 
simboliku), amatnieku izstrādājumus, 
rokdarbus, kā arī „Ražots Madonā” 
produkciju. 

Aicinām Ļaudonas pagasta iedzīvotājus 
piedāvāt pārdošanai dažādus rokdarbus, 
amatniecības izstrādājumus un citas 
interesantas lietas. Gaidīsim jūsu zvanu 
pa tālruni 29454458  (Inese).
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 Vai zināji, ka aprīlis ir eņģeļu mēnesis?

,,Mēs dzīvojam ne tikai starp 
cilvēkiem, mūsu vidū ir arī debesu 

sūtņi, svētīti novērotāji, kas seko 
līdzi mūsu gaitām, kas zina, redz un novērtē mūsu domas, 
jūtas un darbus.” /Henrijs Vords Bīčers/

Lai arī kāda būtu jūsu ticība, eņģeļiem cilvēka sirdī ir 
nozīmīga vieta - tie nes mierinājumu, iedvesmu, cerību 
un palīdzību. Lai sajustu eņģeļa spēku, nav jātic, ka 
tas ir reāla būtne, - svarīgāk ir apjaust neizsmeļamo 
garīgo enerģiju, kuru var izjust kā spēku, kas palīdz un 
dziedina. 

Vārds eņģelis ir cēlies no grieķu vārda angelos un 
nozīmē vēstnesis. Eņģeļus var dēvēt par “dievišķajiem  
vēstnešiem” vai “Dieva vēstnešiem”. Tā kā eņģeļiem ir 
dievišķa izcelsme, viņi ir tie, kas veido īpašo saikni starp 
Dievu un cilvēku. Dievs ir radījis šīs brīnišķās būtnes, lai 
tās mūs vadītu, aizstāvētu un iedvesmotu. Viņu uzdevums 
ir palīdzēt mums, kā arī mudināt mūs paplašināt savu 
apziņu.  

Eņģeļi tiek 
minēti arī Bībelē. 
Piemēram, „Jo 
Viņš sūtīs tev 
savus eņģeļus 
tevi pasargāt 
visos tavos 
ceļos. Viņi tevi 
uz rokām nesīs, 

lai tava kāja 
nepieduras pie 

akmens. /91.psalms, 
11-12/”

Cik patīkami  
apzināties, ka 
mums katram ir 
savs sargeņģelis, 
mīlestības un spēka 

pilna būtne, kas mūs savieno ar pašu Dievu! To apzinoties, 
cilvēks var būt patiesi laimīgs.  

Daudzi cilvēki vēlas sastapt eņģeļus, taču ne katram tas 
izdodas. Ir cilvēki ar atvērtu prātu un sirdi, un tas viņiem 
palīdz sajust, kas notiek ārpus fiziskās pasaules. Jo 

vienkāršāki un jūtīgāki mēs kļūsim, jo lielāka varbūtība, 
ka pie mums ieradīsies eņģeļi. Tā kā eņģeļi ir Dieva sūtņi, 
Viņš ir tas, kas izvēlas, kādā veidā šie vēstneši nonāks pie 
mums un kā mēs tos redzēsim un dzirdēsim.

Mūsdienās ir pieejama ļoti plaša informācija par 
eņģeļiem - gan grāmatās, gan internetā.  Arī man tās ir 
diezgan daudz. Nu jau diezgan ilgu laiku es varu teikt, ka 
arī man ir īpašas attiecības ar eņģeļiem un Dievu. Manā 
dzīvē ir notikušas tik īpašas lietas, kurām tā uzreiz nemaz 
nevar atrast tādu vienkāršu un ikdienišķu skaidrojumu. 
Šajā eņģeļu mēnesī skolas bibliotēkā bija saradies neliels  
eņģelīšu pulciņš dažādu figūriņu veidolā, lai gan manas 
kolekcijas lielākā daļa tomēr mitinās manās mājās. 
Varēja apskatīt un palasīt grāmatas par eņģeļiem, uzzīmēt 
un izkrāsot savu eņģelīti un vēl tiem, kas ļoti vēlējās, 
mācīju pagatavot savu sargeņģelīti no pērlītēm. Vēl  jūsu 
iedvesmai un pārdomām dažas atziņas un vēstījumi par 
un ap eņģeļiem.

Eņģeļi  gaida uzaicinājumu, taču viņi neiejauksies jūsu 
dzīvē, ja jūs viņus nelūgsiet 

palīgā.
Eņģeļi  vislabprātāk  

i e r o d a s 
vietās, ko 
caurstrāvo 

m i e r s , 
h a r m o n i j a , 

mīlestība, tādēļ 
ierīkojiet šādu 

miera un garīguma  
pilnu patvērumu, kur 

atbrīvoties no nevajadzīgām 
domām un atvērt sirdi 

eņģeļu valstībai. 
Eņģeļi, gribēdami 

nodot mums kādu 
vēsti, klauvē pie mūsu 

sirds durvīm. Bet - neaizmirsīsim, ka sirds durtiņām 
rokturis ir tikai vienā pusē. Tām ir tikai viens aizbīdnis. 
Un tas atrodas iekšpusē. Mūsu pusē. Mums uzmanīgi  
jāklausās, vai eņģelis nav jau klāt, tad jāatslēdz durtiņas 
un jāver tās vaļā!

Ir kāda jauka grāmata - Diāna Bērza ,,Eņģeļu vēstījumi”. 
Ja vēlaties patiesu veldzi, mieru un pārdomas dvēselei, 
izlasiet. No sirds iesaku. Savukārt, ja vēlaties rast atbildes 
uz daudziem svarīgiem jautājumiem, iesaku izlasīt 
grāmatas - Olga Agejeva ,,Sarunas ar Sargeņģeļiem” un 
Anselms Grīns ,,Eņģeļi dvēselei”.

No sirds vēlu jums visiem īstu un patiesu mīlestību 
it visā - ģimenē, darbā, savstarpējās attiecībās, sapņos, 
domās un realitātē. Lai jums izdodas būt saiknē ar savu 
sargeņģeli! 

,,Mēs katrs esam eņģelis tikai ar vienu spārnu. Un lidot 
varam, kad cieši apkampjam un apmīļojam mums līdzīgu 
būtni.“ /Lučiano de Kreščeno/

Ar  patiesu  mīlestību - dzintra  Viļeviča
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APSVEICAM!

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:

ILGVARS  KRAFTS  miris 12.04.2015. 78 gadu vecumā;
DZINTRA SĪLE mirusi 18.04.2015. 68 gadu vecumā.

Patiesa  līdzjūtība  tuviniekiem.

KaRLīna  jaKUBjaŅECa  
dzimusi  28.03.2015. vecākiem Aigaram un 

Amandai Jakubjaņeciem;

LUīzE  KĻaViŅa  
dzimusi  02.04.2015. Annai Kļaviņai.

APSVEICAM!

Sveicam vecākus ar bērniņa 
nākšanu pasaulē.

16. maijā plkst. 9:00 pie Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas pavasara gadatirgus. 

Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji. 
Sīkāka informācija pa tālruni 26590186, 

vai www.laudona.lv

PASĀKUMU AFIŠA

 50 gadu jubilejā
Agitu  Jakubjaņecu                      12. aprīlī
	 55 gadu jubilejā
Māri Trušus                                   2. aprīlī
	 65 gadu jubilejā
Agni  Biķernieci                            14. aprīlī
Birutu  Calmani                            16. aprīlī
	 70 gadu jubilejā
Ritu  Pētersoni                             20. aprīlī
Jāni Tropu                                    24. aprīlī
	 75 gadu jubilejā																							
Raimondu   Mazjāni                     9. aprīlī
Veroniku  Antonoviču                  23. aprīlī
													80 gadu jubilejā	
Veroniku  Apsīti                           11. aprīlī

Ko Laimiņa vēlēt grib,
Gadiņiem mijoties?
Mazu rūpi, izturību,
Mīļu vārdu siltumam!

Palaid mani, māmuliņa,
Brūklenīšu palasīt,
Lai es augu tik sarkana,
Cik sarkana brūklenīte.

Šai zemē, šai saulē,
Še atnācu viesoties;
Viņa saule, viņa zeme -
Tā visam mūžiņam.


